
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษาในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา  2566 

 
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ได้ก่อต้ังโดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และทรงรับอยู่ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อ
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อรับเด็กหญิงกำพร้าท่ีพ่อแม่เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ หรือเด็กท่ีถูกพ่อแม่ทอดท้ิง ตลอดจนเด็กยากจน
และเด็กด้อยโอกาส  ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖   เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ท้ังส้ิน   สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี เมื่อจบการศึกษาสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.  เป็นเด็กหญิง ท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่าและช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   
 2.  มีอายุระหว่าง 11- 18 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพปกติดี 
 3.  มีสัญชาติไทยมีความประพฤติดี พร้อมจะทำตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนฯ 
 4.  กำพร้าท้ังบิดาและมารดา  หรือ  กำพร้าบิดาหรือมารดา /ขาดผู้อุปการะในการศึกษาต่อ /ขาดแคลนทุนทรัพย์และมี
สภาวะความเส่ียงสูงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
กำหนดการรับสมัคร 

1. เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ต้ังแต่ 14 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ท่ีอยู่เลขท่ี 5 หมู่ 9 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 

2. ประกาศรายชือ่ผูมี้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวันเวลาที่มาสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี  1  มีนาคม 2566 
 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี    

2.1  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือโทรสอบถามได้ท่ีเบอร์  
 053-092444   

 2.2 ทางส่ือ Facebook   https://www.facebook.com/clpk48school  
 

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร      2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)    3. สูติบัตร     4. ใบรับรองจากสถานศึกษา 
5. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 6. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง            
7. วุฒิการศึกษา (ปพ. 1)   หากยังไม่ได้รับให้นำมาในวันรายงานตัวนักเรียน 

8.  ใบรับรองความพฤติกรรมและสถานภาพครอบครัวนักเรียน (ใหผู้้นำหมู่บ้านกรอกเอกสารในใบรับรองพร้อมแนบบัตรประจำตัว
และเบอร์โทร)   
9. ภาพถ่ายบ้านพร้อมครอบครัวและแผนท่ีบ้าน 
10. ใบมรณะบัตร ของบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)    
11. ใบเปล่ียนช่ือ/นามสกุล  เอกสารสมรสหรือหย่าร้าง  (ถ้ามี) 

หมายเหตุ    แนบเอกสารให้ครบทุกข้อตามหลักฐานการสมัคร ในกรณีท่ีส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งเอกสาร
ให้ครบ  ถ้าเอกสารไม่ครบทางโรงเรียนจะไม่รับพจิารณา  

 



 
 

                        ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ 
                                            สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    เลขที่  ๕ หมู่ ๙ ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน   ๕๑๐๐๐  โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๐๙๒๔๔๔   

 

 
 
 
ประวัติส่วนตัวนักเรียน 
ชื่อ-นามสกุล(เด็กหญิง/นางสาว)  สมัครศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 
NAME-LAST NAME(MISS)      NICKNAME  

  ชาวไทยภูเขาเผ่า  ชื่อ  (ภาษาเผ่า)                                         ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่           ไม่มี     มี   โปรดระบุ  
วัน/เดือน/ปีเกิด  อายุ ปี สถานที่เกิด 
ส่วนสูง                               ซม. น้ำหนัก                        กก.          เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ออกให้ที่อำเภอ/เขต จังหวัด 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน                                                                              ที่อยู่ปัจจุบัน 
นักเรียนเคยได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันเดิมหรือไม่      ไมเ่คย     เคย (โปรดระบุชื่อทุน)  ...............................................................................                                                                   
.......................................................................................... ต่อเน่ืองจนถึงระดับชั้น..........................................................................................................  
จำนวนพ่ีน้องทั้งหมด........................คน     นักเรียนเป็นคนที่..................ความสามารถพิเศษ    ด้าน กีฬา ................................................................. 

  นาฏศิลป์  .................................................................  ด้านวิชาการ ........................................................................................................................ 
ขนาดไซส์เสื้อนักเรียน(อก)    .......................  น้ิว      ขนาดไซส์กระโปรงนักเรียนเอว   .......................    น้ิว       ขนาดไซส์รองเท้า  ....................... 
ประวัติ สถานภาพ ครอบครัว 
ชื่อ-สกุลบิดา ..........................................................  อายุ........ ปี     อาชีพ........................ มีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม  สาเหตุ ................................ 
สถานที่ทำงาน................................................................................ เบอร์โทรติดต่อ  ................... ...............................................                                                                                        
ชื่อ-สกุลมารดา..........................................................  อายุ........ ปี     อาชีพ........................ มีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม  สาเหตุ ................................ 
สถานที่ทำงาน................................................................................ เบอร์โทรติดต่อ  ................... ...............................................                                                                                       
 อาศัยอยู่ด้วยกัน      หย่าร้าง/แยกทาง     แต่งงานมีครอบครัวใหม่     
กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา  นักเรียนอาศัยอยู่กับนาย/นาง.............................................................เก่ียวข้องเป็น.................... อาชีพ…………………... 
สถานที่ทำงาน................................................................................ เบอร์โทรติดต่อ  ..................................................................                                                                                        
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  ........................................................................................................................................................................................                                                                                        
ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา ปีที่เข้าศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิที่สำเร็จการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 
ประถมศึกษา      
มัธยมศึกษา      

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท้ังหมดน้ีเป็นความจริงถ้าข้อความหน่ึงข้อความใดมิได้เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีลากออกจากการเป็นนักเรียนทันที 
ลงช่ือนักเรียน................................................... ลงช่ือผู้ปกครอง ......................................................  วันที่สมัคร............................................. 

• ให้ทำเคร่ืองหมาย ลงในช่อง        ตามเอกสารที่แนบและขอให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
หลักฐานประกอบการสมัครเรียน  ใบสมัครนักเรียน          สูติบัตร   รูปถ่ายหน้าตรง 1น้ิว พร้อมติดใบสมัคร 

  ภาพถ่ายบ้านพร้อมครอบครัว        แผนที่บ้าน  สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน   สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
  ใบรับรองการศึกษา   ***  วุฒิการศึกษา ปพ.1 
ให้นำมาวันรายงานตัวนักเรียน*** 

 สำเนาบัตรประจำตัวบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง              สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง            

  ใบรับรองสถานภาพครอบครัว   ใบมรณะบัตรบิดา/มารดา  (ถ้ามี)   ใบเปลี่ยนชื่อ-สุกล เอกสารสมรสหรือหย่าร้าง(ถ้ามี) 

 

รูปถ่ายขนาด 

1 น้ิว 

สำหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขประจำตัว ............................................... 
วันที่เข้าเรียน  .............................................. 
เลขบัตรประชาชน......................................... 
ลงชื่อ...........................วันที่

.......................................................................

......................................................................

............... 



 
 

ใบรับรองความพฤติกรรมและสถานภาพครอบครัวนักเรียน 
บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหารหรือครูประจำชั้น 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้บริหาร/ครูประจำช้ัน 
          (..................................................................) 
     ตำแหน่ง............................................................................................... 
     วันท่ี........................  เดือน.................................... พ.ศ........................ 
     เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้....................................................... 
 

บันทึกความเห็นของผู้ให้การรับรอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเรียนมิได้มีคุณสมบัติตามกล่าวข้างต้นและไม่

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนฯ ผู้สมัครต้องลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้ 
       

ลงช่ือ............................................................. กำนนั/ผู้ใหญ่บ้าน 
           (..................................................................) 
     ตำแหน่ง............................................................................................... 
     วันท่ี........................  เดือน.................................... พ.ศ........................ 
     เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้........................................................ 
 
 

• หมายเหตุ  ผู้รับรองต้องเป็น  ผู้นำชุมชน / กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ส.อ.บ.ต. / ส.ท. ประจำหมู่บ้าน  ท้ังนี้ขอให้แนบสำเนาบัตร
ข้าราชการพร้อมเซ็นรับรองสำนาถูกต้องให้ชัดเจน   ...ขอบคุณค่ะ.. 

 



 
 
    ภาพถ่ายบ้านพร้อมครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหมู่บ้าน......................................เลขท่ี............. ตำบล.................................อำเภอ................................. 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.........................................เบอร์ติดต่อ............................. 

 
 



 
 

เรียงความ 
หัวข้อ  “ครอบครัวของฉัน” 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                   
   

                                        ลงช่ือ.......................................................ผู้สมัคร 
                               วันเดือนปี................................................. 


